vooruitkomen

Wonen in een gezinshuis

JEUGDIGEN
Soms gaat het bij jou thuis al langere tijd niet goed. Je hebt steeds ruzie met je ouders of je slaapt heel
slecht omdat je veel zorgen hebt. Je ouders hebben zoveel problemen dat ze niet meer voor je kunnen
zorgen. De problemen worden steeds groter en jullie komen er zelf niet meer uit. Het lukt jou niet altijd
meer naar school te gaan. Of je hebt veel moeite met luisteren naar en rekening houden met anderen.
Jullie hebben al hulp thuis gehad of je hebt al op een groep of in een pleeggezin gewoond, maar dat
heeft niet geholpen om de problemen op te lossen en om thuis te kunnen blijven wonen. Het kan goed
zijn dat je ergens anders gaat wonen. Rubicon jeugdzorg helpt je dan vooruit. Je kunt bij ons wonen in
één van onze gezinshuizen, totdat je groot genoeg bent om op eigen benen te staan.
Zo gewoon mogelijk verder
De gezinshuizen van Rubicon zijn voor kinderen en jongeren, in principe tot 18 jaar. Je blijft er zo lang dat
nodig is. Je woont hier samen met drie andere gezinshuiskinderen, de gezinshuisouders en hun eigen
kinderen. Je leven gaat zo gewoon mogelijk verder. Je gaat naar school, je helpt mee in huis en je kunt
afspreken met andere kinderen of jongeren. Samen proberen we je een tweede thuis te geven.

Kleine stappen vooruit
We helpen jou en je ouders in kleine stappen vooruit. Samen gaan we aan de slag. Praten met elkaar
is daarbij heel belangrijk. We steunen jullie in het contact met elkaar omdat jouw eigen familie belangrijk is. Ook leren we jou om beter met jezelf en met andere mensen om te gaan. We kijken naar
alle dingen die al goed gaan en proberen de minder goede dingen te verbeteren.

Contact
Wil je meer weten over een gezinshuis van Rubicon? Dan kun je contact met ons opnemen:
Rubicon centraal bureau
Bergerweg 23
6085 AS Horn
Postbus 4702
6085 ZG Horn
T: (0475) 588 432
E: entree@rubicon-jeugdzorg.nl
I: www.rubicon-jeugdzorg.nl

